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Številka: 0611-370/2015/19 
Datum:   4.1.2016 
  
 
Na podlagi četrtega odstavka 181. člena Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU)1 in 43.b 
člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju ZSPJS) 2 izdaja inšpektorica za sistem 
javnih uslužbencev v postopku inšpekcijskega nadzora v Finančni upravi Republike Slovenije, 
Šmartinska cesta 55, 1001 Ljubljana, ki jo zastopa generalna direktorica █, naslednji 
 
 
 

ZAPISNIK 
o opravljenem inšpekcijskem nadzoru 

 
 
Inšpektorica za sistem javnih uslužbencev Mihelca Gajšek, inšpektorica svetnica, je dne 28.12.2015 
opravila sistemski inšpekcijski nadzor v prostorih Inšpektorata za javni sektor (na naslovu Tržaška 21, 
1000 Ljubljana) nad izvajanjem določil Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju v Finančni upravi Republike Slovenije, v Finančnem uradu Koper, Šmartinska cesta 
55, 1001 Ljubljana, pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost. 
 
 

I. Razlog inšpekcijskega nadzora 

 
Inšpektorat za javni sektor je v Načrt dela za leto 2015 vključil tudi sistemske inšpekcijske nadzore na 
podlagi izbranih vsebinskih področij. Eno od teh vsebinskih področij je določitev in izplačilo dodatka za 
dvojezičnost (C051). 
 
Inšpektorica za sistem javnih uslužbencev je v okviru inšpekcijskega nadzora v Finančni upravi 
Republike Slovenije, Finančnem uradu Koper, opravila nadzor nad določitvijo in izplačilom dodatka za 
dvojezičnost pri javnih uslužbencih: █. 
 
 

II. Ugotovitve inšpektorice za sistem javnih uslužbencev 

 
Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 48/09 in 21/12, v 
nadaljevanju: ZDU) v drugem odstavku 1. člena določa, da na območjih občin, v katerih živita 
avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, uprava posluje tudi v jeziku narodne 
skupnost. 
Na podlagi določb 17. člena ZJU se za delovna mesta javnih uslužbencev, ki morajo na podlagi 
zakona kot uradni jezik uporabljati jezik narodne skupnosti, kot pogoj določi tudi znanje tega jezika. Na 
podlagi 6. točke 6. člena ZJU se pogoji in naloge na posameznih delovnih mestih opredelijo v aktu o 
sistematizaciji. V 28. členu ZSPJS je določeno, da pripada dodatek za dvojezičnost javnim 
uslužbencem, ki delajo na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, 
kjer je italijanski ali madžarski jezik tudi uradni jezik, če je znanje jezika narodne skupnosti pogoj za 
opravljanje dela. Višino dodatka, od 3 do 6 %, v skladu s tretjim odstavkom 28. člena ZSPJS določi 
predstojnik, in sicer na osnovi zahtevane stopnje znanja jezika narodne skupnosti ter dejanske 
uporabe tega jezika pri opravljanju dela. Znanje jezika narodne skupnosti je posebni pogoj za zasedbo 
delovnega mesta, ta pogoj in nivo potrebnega znanja jezika narodne skupnosti (osnovna ali višja 
raven) pa se določi glede na vsebino, vrsto in obseg nalog, ki jih mora javni uslužbenec na delovnem 
mestu opravljati.  
 

                                                      
1 Uradni list RS, št. 63/07-upb, 65/08, 69/08, 74/09 in 40/12 – ZUJF. 
2 Uradni list RS, št. 108/09 – ZSPJS-UPB13, 107/09 - odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 
110/11 - ZDIU12, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-0A, 
101/13 – ZIPRS1415 in 25/14 – ZFU.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200974&stevilka=3249
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4891
http://www.uradni-list.si/1/content?id=95361
http://www.uradni-list.si/1/content?id=96328&part=&highlight=zspjs
http://www.uradni-list.si/1/content?id=99155&part=&highlight=zakon+o+sistemu+pla%C4%8D+v+javnem+sektorju
http://www.uradni-list.si/1/content?id=100484&part=&highlight=zspjs
http://www.uradni-list.si/1/content?id=101571&part=&highlight=zspjs
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108154
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108751&part=&highlight=zujf
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Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v 
pravosodnih organih (v nadaljevanju: Uredba)3, ki ureja vsebino sistemizacije delovnih mest, v 46. 
členu (vsebina sistemizacije delovnih mest) določa, da se pri posameznih delovnih mestih v 
sistemizaciji navede opis nalog in pogoje za opravljanje dela na konkretnem delovnem mestu. Javnim 
uslužbencem, ki delajo na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, 
kjer je italijanski ali madžarski jezik tudi uradni jezik, in če je znanje jezika narodne skupnosti pogoj za 
opravljanje dela, pripada dodatek za dvojezičnost, in sicer druga alineja drugega odstavka 28. člena 
ZSPJS določa dodatek v višini od 3 do 6 %. 
  
Izpolnjevanje pogoja znanja jezika narodnostne skupnosti  je možno presojati na naslednji način4:  
- za osnovno raven znanja jezika narodne skupnosti lahko šteje: 

- zaključena osnovnošolska obveznost na dvojezični osnovni šoli; 
- končana srednja šola, kjer je bil eden od jezikov tudi italijanski ali madžarski, pri čemer oseba 

predhodno ni končala dvojezične osnovne šole; 
- opravljen izpit italijanskega ali madžarskega jezika na dodiplomskem ali podiplomskem 

študiju; 
- potrdilo o jezikovnem usposabljanju pri ustrezni organizaciji v trajanju najmanj 300 ur; 
- potrdilo o uspešno opravljenem izpitu na osnovni ravni znanja jezika narodne skupnosti; 

 
- za višjo raven znanja jezika narodne skupnosti lahko šteje: 

- zaključena osnovnošolska obveznost na dvojezični osnovni šoli in končana srednja šola, kjer 
je bil eden od jezikov tudi italijanski ali madžarski; 

- končana srednja šola, kjer je bil eden od jezikov tudi italijanski ali madžarski, pri čemer oseba 
predhodno ni končala dvojezične osnovne šole in izpit na dodiplomskem ali podiplomskem 
študiju iz enega izmed teh jezikov; 

- zaključen dodiplomski študij enega izmed jezikov narodne skupnosti; 
- šolanje v drugi državni, kjer je eden izmed jezikov narodne skupnosti materni jezik; 
- certifikat oziroma potrdilo o višji ravni znanja jezika narodne skupnosti. 

 
 
Po opravljenem inšpekcijskem nadzoru inšpektorica za sistem javnih uslužbencev (v nadaljevanju: 
inšpektorica) ugotavlja naslednje: 

1. Določitev in izplačilo dodatka za dvojezičnost  

 
V času inšpekcijskega nadzora v Finančni upravi Republike Slovenije uporabljajo Akt o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Finančni upravi Republike Slovenije, št. 010-33/2014-1 z 
dne 16.7.2014 in Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v finančni upravi Republike Slovenije-01, št. 010-33/2014-12 z dne 25.11.2014.  
 
Za potrebe inšpekcijskega nadzora so bili s strani zavezanca predloženi izseki delovnih mest iz 
veljavne sistemizacije delovnih mest, ki jih zasedajo javni uslužbenci █, s prej navedenimi javnimi 
uslužbenci sklenjene pogodbe o zaposlitvi, aneksi k pogodbam o zaposlitvi, odločbe o imenovanju v 
naziv, plačilne liste javnih uslužbencev za mesece julij, avgust in september 2015 in dokazila s 
katerimi javni uslužbenci izkazujejo izpolnjevanje pogoja znanja jezika narodne skupnosti – 
italijanskega jezika. 
 
V Finančnem uradu Koper je zaposlenih 349 javnih uslužbencev, od tega 257 javnih uslužbencev 
prejema dodatek za dvojezičnost (177 javnih uslužbencev prejema dodatek za dvojezičnost v višini 
3% in 80 javnih uslužbencev prejema dodatek za dvojezičnost v višini 6 %).  
 
 
Po pregledu prejete dokumentacije inšpektorica ugotavlja, da na delovnih mestih, ki jih zasedajo javni 
uslužbenci █kot pogoj za zasedbo delovnega mesta ni določeno znanje jezika narodne skupnosti in ni 
določen dodatek za dvojezičnost.  

                                                      
3 Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 
66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 
14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15 in 57/15. 
4 Takšno stališče je glede znanja jezika narodne skupnosti zavzelo Ministrstvo za javno upravo (št. 100-425/2008/5 z dne 11. 7. 

2008) in je objavljeno na: 
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/SOUS/mnenja/prehod_ps_jezik.pdf 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-2931
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3879
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-4798
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-21-0082
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5937
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1236
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-2653
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3222
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4922
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2093
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-6107
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0390
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1276
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2865
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3801
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0210
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3242
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0450
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2177
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0759
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0594
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0685
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0909
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3794
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0557
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0655
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1976
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2362
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1799
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3222
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1511
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2397
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/SOUS/mnenja/prehod_ps_jezik.pdf
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1.1 Javna uslužbenka █ 

 

Javna uslužbenka v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu direktor 
finančnega urada, šifra delovnega mesta 40002, Finančni urad Koper, v uradniškem nazivu višji 
finančni svetnik (na podlagi pogodbe o zaposlitvi, št. 1000-1433/15-1 z dne 29.12.2014).  
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 40002 direktor finančnega urada iz veljavne Sistemizacije delovnih 
mest (za predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da sta med pogoji za zasedbo 
delovnega mesta določena osnovna raven znanja jezika narodne skupnosti in dodatek za dvojezičnost 
v višini 3%. 
 
Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javni uslužbenki izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 3 % (C051).  
 
Javna uslužbenka je diplomirana pravnica in osnovno raven znanja jezika narodnostne skupnosti – 
italijanskega jezika, izkazuje z letnimi spričevali 1., 2., 3., in 4. letnika Ekonomske šole Koper. 
 
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost javni uslužbenki █(za mesece julij, avgust 
in september 2015) ni ugotovila nepravilnosti, zato generalni direktorici Finančne uprave Republike 
Slovenije ne bo odredila ukrepov. 
 

1.2 Javna uslužbenka █ 

 
Javna uslužbenka v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu vodja oddelka, 
šifra delovnega mesta 2007, Oddelek za nepremičnine in drugo obdavčitev Koper, Sektor za davke, 
Finančni urad Koper, v uradniškem nazivu finančni kontrolor višji svetovalec I (na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi, št. 1000-1181/15-1 z dne 29.12.2014). Javna uslužbenka je diplomirana upravna 
organizatorka. 
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 2007 vodja oddelka, iz veljavne Sistemizacije delovnih mest (za 
predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da med pogoji za zasedbo delovnega mesta 
nista določena znanje jezika narodne skupnosti  in dodatek za dvojezičnost. 
 
Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da 
javni uslužbenki ni bil izplačan dodatek za dvojezičnost.  
 
Inšpektorica ugotavlja, da na delovnem mestu šifra 2007 vodja oddelka, ki ga zaseda javna 
uslužbenka █, med pogoji za zasedbo delovnega mesta nista določena znanje jezika narodne 
skupnosti in dodatek za dvojezičnost ter da javni uslužbenki ni bil določen in izplačan dodatek za 
dvojezičnost (za mesece julij, avgust in september 2015). Inšpektorica ni ugotovila nepravilnosti, zato 
generalni direktorici Finančne uprave Republike Slovenije ne bo odredila ukrepov. 
 

1.3. Javna uslužbenka █ 

 

Javna uslužbenka v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu vodja oddelka, 
šifra delovnega mesta 20072, Oddelek za obdavčitev dohodkov, Sektor za davke, Finančni urad 
Koper, v uradniškem nazivu finančni kontrolor višji svetovalec I (na podlagi pogodbe o zaposlitvi, št. 
1000-1772/15-1 z dne 29.12.2014).  
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 20072 vodja oddelka, iz veljavne Sistemizacije delovnih mest (za 
predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da sta med pogoji za zasedbo delovnega 
mesta določena osnovna raven znanja jezika narodne skupnosti in dodatek za dvojezičnost v višini 
3%. 
 
Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javni uslužbenki izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 3 % (C051).  
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Javna uslužbenka je diplomirana ekonomistka in osnovno raven znanja jezika narodnostne skupnosti 
– italijanskega jezika, izkazuje z Indeksom Ekonomske fakultete Borisa Kidriča Ljubljana o 
opravljenem izpitu iz italijanskega jezika (Italijanski jezik I.). 
 
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost javni uslužbenki █(za mesece julij, avgust 
in september 2015) ni ugotovila nepravilnosti, zato generalni direktorici Finančne uprave Republike 
Slovenije ne bo odredila ukrepov. 
 

1.4 Javna uslužbenka █  

 
Javna uslužbenka v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu vodja oddelka, 
šifra delovnega mesta 20072, Oddelek za DDV, Sektor za davke, Finančni urad Koper, v uradniškem 
nazivu finančni kontrolor višji svetovalec I (na podlagi pogodbe o zaposlitvi, št. 1000-3033/15-1 z dne 
29.12.2014).  
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 20072 vodja oddelka, iz veljavne Sistemizacije delovnih mest (za 
predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da sta med pogoji za zasedbo delovnega 
mesta določena osnovna raven znanja jezika narodne skupnosti in dodatek za dvojezičnost v višini 
3%. 
 
Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javni uslužbenki izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 3 % (C051).  
 
Javna uslužbenka je diplomirana ekonomistka in osnovno raven znanja jezika narodnostne skupnosti 
– italijanskega jezika, izkazuje s spričevalom o končani Osnovni šoli Pinka Tomažiča Koper, z 
Indeksom Srednje ekonomske in družboslovne šole Koper in Indeksom Ekonomske fakultete Borisa 
Kidriča Ljubljana o opravljenih izpitih iz italijanskega jezika (Italijanski jezik I., Italijanski jezik III.). 
 
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost javni uslužbenki █(za mesece julij, avgust 
in september 2015) ni ugotovila nepravilnosti, zato generalni direktorici Finančne uprave Republike 
Slovenije ne bo odredila ukrepov. 
 

1.5 Javna uslužbenka █ 

 

Javna uslužbenka v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu vodja oddelka, 
šifra delovnega mesta 40312, Oddelek za nepremičnine in drugo obdavčitev Sežana, Sektor za 
davke, Finančni urad Koper, v uradniškem nazivu finančni kontrolor višji svetovalec I (na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi, št. 1000-32/15-1 z dne 29.12.2014).  
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 40312 vodja oddelka, iz veljavne Sistemizacije delovnih mest (za 
predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da sta med pogoji za zasedbo delovnega 
mesta določena osnovna raven znanja jezika narodne skupnosti in dodatek za dvojezičnost v višini 
3%. 
 
Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javni uslužbenki izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 3 % (C051).  
 
Javna uslužbenka je diplomirana ekonomistka in osnovno raven znanja jezika narodnostne skupnosti 
– italijanskega jezika, izkazuje z indeksom Srednje družboslovne šole Srečka Kosovela Sežana. 
 
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost javni uslužbenki █(za mesece julij, avgust 
in september 2015) ni ugotovila nepravilnosti, zato generalni direktorici Finančne uprave Republike 
Slovenije ne bo odredila ukrepov. 
 

1.6 Javna uslužbenka █ 

 

Javna uslužbenka v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu vodja referata, 
šifra delovnega mesta 20082, Referat za dohodnino in prispevke fizičnih oseb, Sektor za davke, 
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Finančni urad Koper, v uradniškem nazivu finančni kontrolor višji svetovalec III (na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi, št. 1000-119/15-1 z dne 29.12.2014).  
 
Iz izseka delovnega mesta šifra mesta 20082,  vodja referata, iz veljavne Sistemizacije delovnih mest 
(za predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da sta med pogoji za zasedbo delovnega 
mesta določena osnovna raven znanja jezika narodne skupnosti in dodatek za dvojezičnost v višini 
3%. 
 
Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javni uslužbenki izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 3 % (C051).  
 
Javna uslužbenka je diplomirani ekonomist, pridobila je strokovni naslov magistrica ekonomije in 
osnovno raven znanja jezika narodnostne skupnosti – italijanskega jezika, izkazuje s spričevalom o 
končani Osnovni šoli Vojka Šmuc Izola, spričevalom o zaključnem izpitu Srednje ekonomske in 
družboslovne šole Koper in potrdilom o opravljenih preizkusih znanja Ekonomsko poslovne fakultete 
Maribor (opravila je izpita Italijanski jezik I. in Italijanski jezik II.). 
 
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost javni uslužbenki █(za mesece julij, avgust 
in september 2015) ni ugotovila nepravilnosti, zato generalni direktorici Finančne uprave Republike 
Slovenije ne bo odredila ukrepov. 
 

1.7 Javni uslužbenec █ 

 
Javni uslužbenec v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu vodja sektorja, 
šifra delovnega mesta 4005, Sektor za carine, Finančni urad Koper, v uradniškem nazivu finančni 
svetnik (na podlagi pogodbe o zaposlitvi, št. 1000-2772/15-1 z dne 29.12.2014). Javni uslužbenec je 
diplomirani inženir lesarstva. 
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 4005 vodja sektorja, iz veljavne Sistemizacije delovnih mest (za 
predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da med pogoji za zasedbo delovnega mesta 
nista določena znanje jezika narodne skupnosti in dodatek za dvojezičnost 
 
Iz predloženih plačilnih list javnega uslužbenca za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da 
javnemu uslužbencu ni bil izplačan dodatek za dvojezičnost (C051).  
 
Inšpektorica ugotavlja, da na delovnem mestu šifra 4005 vodja sektorja, ki ga zaseda javni uslužbenec 
█, med pogoji za zasedbo delovnega mesta nista določena znanje jezika narodne skupnosti in 
dodatek za dvojezičnost ter da javnemu uslužbencu ni bil določen in izplačan dodatek za dvojezičnost 
(za mesece julij, avgust in september 2015). Inšpektorica ni ugotovila nepravilnosti, zato generalni 
direktorici Finančne uprave Republike Slovenije ne bo odredila ukrepov. 
 

1.8 Javna uslužbenka █  

 
Javna uslužbenka v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu finančni kontrolor 
specialist, šifra delovnega mesta 20142, Oddelek za nepremičnine in drugo obdavčitev Sežana, 
Sektor za davke, Finančni urad Koper, v uradniškem nazivu višji finančni kontrolor specialist I (na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi, št. 1000-2750/15-1 z dne 29.12.2014).  
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 20142 finančni kontrolor specialist, iz veljavne Sistemizacije delovnih 
mest (za predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da sta med pogoji za zasedbo 
delovnega mesta določena osnovna raven znanja jezika narodne skupnosti in dodatek za dvojezičnost 
v višini 3%. 
 
Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javni uslužbenki izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 3 % (C051).  
 
Javna uslužbenka je diplomirana ekonomistka in osnovno raven znanja jezika narodnostne skupnosti 
– italijanskega jezika, izkazuje z letnim spričevalom 4. letnika Srednje ekonomske in družboslovne 
šole Koper in potrdilom Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper z dne 2.12.2015, da je imela v času 
štiriletnega šolanja v predmetniku italijanski jezik. 
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Inšpektorica pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost javni uslužbenki █(za mesece julij, avgust 
in september 2015) ni ugotovila nepravilnosti, zato generalni direktorici Finančne uprave Republike 
Slovenije ne bo odredila ukrepov. 

 

1.9 Javna uslužbenka █ 

 
Javna uslužbenka v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu finančni kontrolor 
specialist, šifra delovnega mesta 40452, Oddelek za informiranje in register, Sektor za davke, 
Finančni urad Koper, v uradniškem nazivu višji finančni kontrolor specialist I (na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi, št. 1000-434/15-1 z dne 29.12.2014).  
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 40452 finančni kontrolor specialist, iz veljavne Sistemizacije delovnih 
mest (za predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da sta med pogoji za zasedbo 
delovnega mesta določena osnovna raven znanja jezika narodne skupnosti in dodatek za dvojezičnost 
v višini 3%. 
 
Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javni uslužbenki izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 3 % (C051).  
 
Javna uslužbenka je zaključila Višjo upravno šolo in osnovno raven znanja jezika narodnostne 
skupnosti – italijanskega jezika, izkazuje s spričevali Ekonomske šole  Koper in Indeksom Ekonomske 
fakultete v Ljubljani o opravljenem izpitu iz italijanskega jezika (Italijanski jezik I.). 
 
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost javni uslužbenki █(za mesece julij, avgust 
in september 2015) ni ugotovila nepravilnosti, zato generalni direktorici Finančne uprave Republike 
Slovenije ne bo odredila ukrepov. 
 

1.10 Javna uslužbenka █ 

 
Javna uslužbenka v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu finančni kontrolor, 
šifra delovnega mesta 20152, Sektor za davke, Finančni urad Koper, v uradniškem nazivu višji 
finančni kontrolor II (na podlagi pogodbe o zaposlitvi, št. 1000-3433/15-1 z dne 29.4.2014 in aneksa k 
pogodbi o zaposlitvi, št. 1000-3433/15 z dne 20.4.2015).  
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 20152 finančni kontrolor, iz veljavne Sistemizacije delovnih mest (za 
predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da sta med pogoji za zasedbo delovnega 
mesta določena osnovna raven znanja jezika narodne skupnosti in dodatek za dvojezičnost v višini 
3%. 
 
Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javni uslužbenki izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 3 % (C051).  
 
Javna uslužbenka je diplomirana inženirka tehnologije prometa, osnovno raven znanja jezika 
narodnostne skupnosti – italijanskega jezika, izkazuje s potrdilom NISTA d.o.o. Koper o zaključenem 
jezikovnem programu Italijanščina I4/5, osnovna stopnja A2 z dne 21.3.2008 in potrdilom NISTA d.o.o. 
Koper o zaključenem jezikovnem programu nadaljevalni tečaj italijanščine srednja stopnja A2 z dne 
26.3.2008. 
 
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost javni uslužbenki █(za mesece julij, avgust 
in september 2015) ni ugotovila nepravilnosti, zato generalni direktorici Finančne uprave Republike 
Slovenije ne bo odredila ukrepov. 
 

1.11 Javna uslužbenka █ 

 
Javna uslužbenka v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu finančni kontrolor, 
šifra delovnega mesta 20152, Oddelek za nepremičnine in drugo obdavčitev Sežana, Sektor za 
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davke, Finančni urad Koper, v uradniškem nazivu višji finančni kontrolor III (na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi, št. 1000-2167/15-1 z dne 29.12.2014).  
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 20152 višji finančni kontrolor, iz veljavne Sistemizacije delovnih mest 
(za predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da sta med pogoji za zasedbo delovnega 
mesta določena osnovna raven znanja jezika narodne skupnosti in dodatek za dvojezičnost v višini 
3%. 
 
Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javni uslužbenki izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 3 % (C051).  
 
Javna uslužbenka je višja upravna delavka, osnovno raven znanja jezika narodnostne skupnosti – 
italijanskega jezika, izkazuje s spričevalom o zaključnem izpitu Srednje ekonomske in družboslovne 
šole Koper in potrdilom Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper z dne 26.5.2004 da je javna 
uslužbenka imela v času štiriletnega šolanja smer ekonomski tehnik, v predmetniku italijanski jezik. 
 
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost javni uslužbenki █(za mesece julij, avgust 
in september 2015) ni ugotovila nepravilnosti, zato generalni direktorici Finančne uprave Republike 
Slovenije ne bo odredila ukrepov. 

 

1.12 Javni uslužbenec █ 

 
Javni uslužbenec v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu finančni kontrolor 
višji svetovalec, šifra delovnega mesta 2011, Sektor za davke, Finančni urad Koper, v uradniškem 
nazivu finančni kontrolor višji svetovalec I (na podlagi pogodbe o zaposlitvi, št. 1000-3525/15-1 z dne 
29.4.2014 in aneksa k pogodbi o zaposlitvi, št. 1000-3525/15 z dne 20.4.2015). Javni uslužbenec je 
diplomirani inženir tehnologije prometa. 
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 2011 finančni kontrolor višji svetovalec, iz veljavne Sistemizacije 
delovnih mest (za predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da med pogoji za zasedbo 
delovnega mesta nista določena znanje jezika narodne skupnosti in dodatek za dvojezičnost. 
 
Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da 
javnemu uslužbencu ni bil izplačan dodatek za dvojezičnost (C051).  
 
Inšpektorica ugotavlja, da na delovnem mestu šifra 2011 finančni kontrolor višji svetovalec, ki ga 
zaseda javni uslužbenec █, med pogoji za zasedbo delovnega mesta nista določena znanje jezika 
narodne skupnosti in dodatek za dvojezičnost ter da javnemu uslužbencu ni bil določen in izplačan 
dodatek za dvojezičnost (za mesece julij, avgust in september 2015). Inšpektorica ni ugotovila 
nepravilnosti, zato generalni direktorici Finančne uprave Republike Slovenije ne bo odredila ukrepov. 

 

1.13 Javni uslužbenec █ 

 
Javni uslužbenec v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu finančni kontrolor 
svetovalec, šifra delovnega mesta 20132,Oddelek za DDV, Sektor za davke, Finančni urad Koper, v 
uradniškem nazivu finančni kontrolor svetovalec III (na podlagi aneksa k pogodbi o zaposlitvi, št. 
1000-1059/15/15 z dne 30.6.2015). 
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 20132 finančni kontrolor svetovalec, iz veljavne Sistemizacije delovnih 
mest (za predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da sta med pogoji za zasedbo 
delovnega mesta določena osnovna raven znanja jezika narodne skupnosti in dodatek za dvojezičnost 
v višini 3%. 
 
Iz predloženih plačilnih list javnega uslužbenca za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 3 % (C051).  
 
Javni uslužbenec je diplomirani inženir prometno-energetske tehnike, osnovno raven znanja jezika 
narodnostne skupnosti – italijanskega jezika, izkazuje z diplomo College Panteon šole za tuje jezike o 
končanem tečaju italijanščine za carinske delavce – višja nadaljevalna stopnja. 
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Inšpektorica pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost javnemu uslužbencu █(za mesece julij, 
avgust in september 2015) ni ugotovila nepravilnosti, zato generalni direktorici Finančne uprave 
Republike Slovenije ne bo odredila ukrepov. 

 

1.14 Javni uslužbenec █ 

 
Javni uslužbenec v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu finančni kontrolor, 
šifra delovnega mesta 20152, Oddelek za nepremičnine in drugo obdavčitev Sežana, Sektor za 
davke, Finančni urad Koper, v uradniškem nazivu višji finančni kontrolor III (na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi, št. 1000-2262/15-1 z dne 29.12.2014). 
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 20152 finančni kontrolor, iz veljavne Sistemizacije delovnih mest (za 
predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da sta med pogoji za zasedbo delovnega 
mesta določena osnovna raven znanja jezika narodne skupnosti in dodatek za dvojezičnost v višini 
3%. 
 
Iz predloženih plačilnih list javnega uslužbenca za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 3 % (C051).  
 
Javni uslužbenec je komercialist, osnovno raven znanja jezika narodnostne skupnosti - italijanskega 
jezika, izkazuje z Indeksom Srednje kovinarske in prometne šole Koper in potrdilom o opravljenih 
izpitih Višje strokovne šole Dutovlje (opravljen izpit Strokovna terminologija v tujem jeziku II - italijanski 
jezik). 
 
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost javnemu uslužbencu █(za mesece julij, 
avgust in september 2015) ni ugotovila nepravilnosti, zato generalni direktorici Finančne uprave 
Republike Slovenije ne bo odredila ukrepov. 

 

1.15 Javna uslužbenka █ 

 
Javna uslužbenka v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu finančni kontrolor 
svetovalec, šifra delovnega mesta 40511, Oddelek za nepremičnine in drugo obdavčitev Koper, 
Sektor za davke, Finančni urad Koper, v uradniškem nazivu finančni kontrolor svetovalec III (na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi, št. 1000-912/15-1 z dne 29.12.2014).  
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 40511 finančni kontrolor svetovalec, iz veljavne Sistemizacije delovnih 
mest (za predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da sta med pogoji za zasedbo 
delovnega mesta določena višja raven znanja jezika narodne skupnosti in dodatek za dvojezičnost v 
višini 6%. 
 
Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javni uslužbenki izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 6 % (C051).  
 
Javna uslužbenka je višja upravna delavka, višjo raven znanja jezika narodnostne skupnosti – 
italijanskega jezika, izkazuje s spričevalom Osnovne šole Vojka Šmuc Izola in potrdilom  Osnovne 
šole Vojke Šmuc Izola z dne 2.12.2015, o učenju italijanskega jezika kot obveznega šolskega 
predmeta vseh 8 let ter Indeksom Srednje ekonomske in družboslovne šole Koper.  
 
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost javni uslužbenki █(za mesece julij, avgust 
in september 2015) ni ugotovila nepravilnosti, zato generalni direktorici Finančne uprave Republike 
Slovenije ne bo odredila ukrepov. 

 

1.16 Javna uslužbenka █ 

 

Javna uslužbenka v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu finančni kontrolor 
svetovalec, šifra delovnega mesta 40511, Oddelek za nepremičnine in drugo obdavčitev Koper, 
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Sektor za davke, Finančni urad Koper, v uradniškem nazivu finančni kontrolor svetovalec III (na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi, št. 1000-3260/15-1 z dne 29.12.2014).  
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 40511 finančni kontrolor svetovalec, iz veljavne Sistemizacije delovnih 
mest (za predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da sta med pogoji za zasedbo 
delovnega mesta določena višja raven znanja jezika narodne skupnosti in dodatek za dvojezičnost v 
višini 6%. 
 
Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javni uslužbenki izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 6 % (C051).  
 
Javna uslužbenka je diplomirala na Višji upravni šoli Ljubljana, višjo raven znanja jezika narodnostne 
skupnosti – italijanskega jezika, izkazuje s spričevalom Osnovne šole Vojka Šmuc Izola in potrdilom  
Osnovne šole Vojke Šmuc Izola z dne 2.12.2015, o učenju italijanskega jezika kot obveznega 
šolskega predmeta vseh 8 let ter Indeksom Srednje ekonomske in družboslovne šole Koper.  
 
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost javni uslužbenki █(za mesece julij, avgust 
in september 2015) ni ugotovila nepravilnosti, zato generalni direktorici Finančne uprave Republike 
Slovenije ne bo odredila ukrepov. 
 

1.17 Javna uslužbenka █ 

 
Javna uslužbenka v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu finančni kontrolor 
višji svetovalec, šifra delovnega mesta 40401, Oddelek za informiranje in register, Sektor za davke, 
Finančni urad Koper, v uradniškem nazivu finančni kontrolor višji svetovalec I (na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi, št. 1000-3024/15-1 z dne 29.12.2014).  
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 40401 finančni kontrolor višji svetovalec, iz veljavne Sistemizacije 
delovnih mest (za predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da sta med pogoji za 
zasedbo delovnega mesta določena višja raven znanja jezika narodne skupnosti in dodatek za 
dvojezičnost v višini 6%. 
 
Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javni uslužbenki izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 6 % (C051).  
 
Javna uslužbenka je diplomirala na Visoki upravni šoli Ljubljana, višjo raven znanja jezika 
narodnostne skupnosti – italijanskega jezika, izkazuje s spričevalom Osnovne šole Cirila Kosmača 
Piran in Indeksom Srednje družboslovne šole Piran. 
 
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost javni uslužbenki █(za mesece julij, avgust 
in september 2015) ni ugotovila nepravilnosti, zato generalni direktorici Finančne uprave Republike 
Slovenije ne bo odredila ukrepov. 

 

1.18 Javna uslužbenka █ 

 
Javna uslužbenka v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu finančni kontrolor 
svetovalec, šifra delovnega mesta 40422, Oddelek za informiranje in register, Sektor za davke, 
Finančni urad Koper, pravice in obveznosti so ji določene glede na uradniški naziv finančni kontrolor 
svetovalec III (na podlagi pogodbe o zaposlitvi, št. 1000-10279/15 z dne 10.8.2015).  
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 40422 finančni kontrolor svetovalec, iz veljavne Sistemizacije delovnih 
mest (za predlog 03-TP-VIR FINANCIRAN, 20.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da sta med 
pogoji za zasedbo delovnega mesta določena osnovna raven znanja jezika narodne skupnosti in 
dodatek za dvojezičnost v višini 3%. 
 
Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javni uslužbenki izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 3 % (C051).  
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Javna uslužbenka je diplomirana pravnica (un), osnovno raven znanja jezika narodnostne skupnosti – 
italijanskega jezika, izkazuje s spričevalom Osnovne šole Elvira Vatovec-Prade, Bertoki in Letnimi 
spričevali za 1., 2., 3. in 4. letnik Gimnazije Piran. 
 
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost javni uslužbenki █(za mesece julij, avgust 
in september 2015) ni ugotovila nepravilnosti, zato generalni direktorici Finančne uprave Republike 
Slovenije ne bo odredila ukrepov. 
 

1.19 Javna uslužbenka █ 

 
Javna uslužbenka v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu finančni kontrolor 
svetovalec, šifra delovnega mesta 4051, Referat za dohodnino in prispevke fizičnih oseb, Sektor za 
davke, Finančni urad Koper, v uradniškem nazivu finančni kontrolor svetovalec III (na podlagi pogodbe 
o zaposlitvi, št. 1000-3637/15-1 z dne 29.12.2014). Javna uslužbenka je diplomirala na Višji upravni 
šoli v Ljubljani. 
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 4051 finančni kontrolor svetovalec, iz veljavne Sistemizacije delovnih 
mest (za predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da med pogoji za zasedbo 
delovnega mesta nista določena znanje jezika narodne skupnosti in dodatek za dvojezičnost. 
 
Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da  
javni uslužbenki ni bil izplačan dodatek za dvojezičnost v višini (C051).  
 
Inšpektorica ugotavlja, da na delovnem mestu šifra 4051 finančni kontrolor svetovalec, ki ga zaseda 
javna uslužbenka █, med pogoji za zasedbo delovnega mesta nista določena znanje jezika narodne 
skupnosti in dodatek za dvojezičnost ter da javni uslužbenki ni bil določen in izplačan dodatek za 
dvojezičnost (za mesece julij, avgust in september 2015). Inšpektorica ni ugotovila nepravilnosti, zato 
generalni direktorici Finančne uprave Republike Slovenije ne bo odredila ukrepov. 

 

1.20 Javna uslužbenka █ 

 
Javna uslužbenka v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu finančni kontrolor 
specialist, šifra delovnega mesta 20141, Referat za dohodnino in prispevke fizičnih oseb, Sektor za 
davke, Finančni urad Koper, v uradniškem nazivu višji finančni kontrolor specialist II (na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi, št. 1000-1089/15-1 z dne 29.12.2014 in aneksa k pogodbi o zaposlitvi št. 1000-
1089/15 z dne 26.5.2015).  
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 20141 finančni kontrolor specialist, iz veljavne Sistemizacije delovnih 
mest (za predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da sta med pogoji za zasedbo 
delovnega mesta določena višja raven znanja jezika narodne skupnosti in dodatek za dvojezičnost v 
višini 6%. 
 
Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javni uslužbenki izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 6 % (C051).  
 
Javna uslužbenka je diplomirana ekonomistka, višjo raven znanja jezika narodnostne skupnosti – 
italijanskega jezika, izkazuje s spričevalom Osnovne šole Vojka Šmuc v Izoli in potrdilom  Osnovne 
šole Vojke Šmuc Izola z dne 2.12.2015, o učenju italijanskega jezika kot obveznega šolskega 
predmeta vseh 8 let ter Indeksom Ekonomske šole Koper.  
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost javni uslužbenki █(za mesece julij, avgust 
in september 2015) ni ugotovila nepravilnosti, zato generalni direktorici Finančne uprave Republike 
Slovenije ne bo odredila ukrepov. 
 
 

1.21 Javna uslužbenka █ 

 
Javna uslužbenka v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu finančni kontrolor, 
šifra delovnega mesta 20151, Referat za dohodnino in prispevke fizičnih oseb, Sektor za davke, 
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Finančni urad Koper, v uradniškem nazivu višji finančni kontrolor I (na podlagi pogodbe o zaposlitvi, št. 
1000-447/15-1 z dne 29.12.2014 in aneksa k pogodbi o zaposlitvi št. 1000-447/15 z dne 17.6.2015).  
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 20151 finančni kontrolor, iz veljavne Sistemizacije delovnih mest (za 
predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da sta med pogoji za zasedbo delovnega 
mesta določena višja raven znanja jezika narodne skupnosti in dodatek za dvojezičnost v višini 6%. 
 
Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javni uslužbenki izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 6 % (C051).  
 
Javna uslužbenka je ekonomistka, višjo raven znanja jezika narodnostne skupnosti – italijanskega 
jezika, izkazuje s spričevalom za 8. razred Osnovne šole Vojke Šmuc Izola, Indeksom Visoke 
ekonomsko komercialne šole v Mariboru (opravljen izpit iz predmeta Italijanski jezik I.) in potrdilom 
Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper z dne 7.5.2010. 
 
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost javni uslužbenki █(za mesece julij, avgust 
in september 2015) ni ugotovila nepravilnosti, zato generalni direktorici Finančne uprave Republike 
Slovenije ne bo odredila ukrepov. 
 

1.22 Javni uslužbenec █ 

 
Javni uslužbenec v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu višji carinik 
specialist, šifra delovnega mesta 30491, Sektor za carine, Finančni urad Koper, v uradniškem nazivu 
višji carinik specialist II (na podlagi pogodbe o zaposlitvi, št. 1000-611/15-1 z dne 29.12.2014 in 
aneksa k pogodbi o zaposlitvi, št. 1000-1611/15 z dne 20.4.2015).  
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 30491 višji carinik specialist, iz veljavne Sistemizacije delovnih mest 
(za predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da sta med pogoji za zasedbo delovnega 
mesta določena višja raven znanja jezika narodne skupnosti in dodatek za dvojezičnost v višini 6%. 
 
Iz predloženih plačilnih list javnega uslužbenca za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 6 % (C051).  
 

Javni uslužbenec je poslovni sekretar, višjo raven znanja jezika narodnostne skupnosti – italijanskega 

jezika, izkazuje s spričevalom 8. razreda Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper, 

potrdilom osnovne šole Pier Paolo Vergerio Koper, da je javni uslužbenec obiskoval osnovno šolo z 

italijanskim jezikom, kjer je pouk potekal v italijanskem jeziku, letnimi spričevali za 1., 2., 3., in 4. letnik 

Srednje šole Pietro Coppo Izola in sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

»Srednja šola Pietro Coppo Izola – Scuola medi Petro Coppo Isola, št. 622-02/2001-40, z dne 

18.9.2003, da je navedena srednja šola ustanovljena z namenom opravljanja vzgojno –izobraževalne 

dejavnosti v jeziku italijanske narodne skupnosti. 

 
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost javnemu uslužbencu █(za mesece julij, 
avgust in september 2015) ni ugotovila nepravilnosti, zato generalni direktorici Finančne uprave 
Republike Slovenije ne bo odredila ukrepov. 

 

1.23 Javna uslužbenka █ 

 

Javna uslužbenka v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu finančni 
svetovalec inšpektor, šifra delovnega mesta 30471, Oddelek za trošarine Koper, Sektor za carine, 
Finančni urad Koper, v uradniškem nazivu finančni svetovalec inšpektor II (na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi, št. 1000-2037/15-1 z dne 29.12.2014 in aneksa k pogodbi o zaposlitvi št. 1000-2037/15 z 
dne 20.4.2015).  
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 30471 finančni svetovalec inšpektor, iz veljavne Sistemizacije 
delovnih mest (za predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da sta med pogoji za 
zasedbo delovnega mesta določena višja raven znanja jezika narodne skupnosti in dodatek za 
dvojezičnost v višini 6%. 
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Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javni uslužbenki izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 6 % (C051).  
 
Javna uslužbenka je diplomirana inženirka tehnologije prometa, višjo raven znanja jezika narodnostne 
skupnosti – italijanskega jezika, izkazuje s spričevalom Osnovne šole Vojka Šmuc Izola in Indeksom  
Srednje ekonomske in družboslovne šole Koper. 
 
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost javni uslužbenki █(za mesece julij, avgust 
in september 2015) ni ugotovila nepravilnosti, zato generalni direktorici Finančne uprave Republike 
Slovenije ne bo odredila ukrepov. 

 

1.24 Javna uslužbenka █ 

 
Javna uslužbenka v času inšpekcijskega nadzora opravlja delo na delovnem mestu višji finančni 
svetovalec inšpektor, šifra delovnega mesta 30432, Oddelek za trošarine Koper, Sektor za carine, 
Finančni urad Koper, v uradniškem nazivu višji finančni svetovalec inšpektor I (na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi, št. 1000-478/15-1 z dne 29.12.2014).  
 
Iz izseka delovnega mesta šifra 30432 višji finančni svetovalec inšpektor, iz veljavne Sistemizacije 
delovnih mest (za predlog 03, 1.7.2015, sistemizacije 010-33/2014) izhaja, da sta med pogoji za 
zasedbo delovnega mesta določena osnovna raven znanja jezika narodne skupnosti in dodatek za 
dvojezičnost v višini 3%. 
 
Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javni uslužbenki izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 3 % (C051).  
 
Javna uslužbenka je diplomirana ekonomistka, osnovno raven znanja jezika narodnostne skupnosti – 
italijanskega jezika, izkazuje s potrdilom Državnega izpitnega centra Ljubljana o opravljenem izpitu iz 
italijanščine na osnovni ravni. 
 
Inšpektorica pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost javni uslužbenki █(za mesece julij, avgust 
in september 2015) ni ugotovila nepravilnosti, zato generalni direktorici Finančne uprave Republike 
Slovenije ne bo odredila ukrepov. 

 

 

III. Ukrepi inšpektorice  

 
Inšpektorica na podlagi prvega odstavka 182. člena Zakona o javnih uslužbencih predlaga generalni 
direktorici Finančne uprave Republike Slovenije, da naj kot predstojnica ponovno preveri, ali je za 
nemoteno poslovanje Finančnega urada Koper res potrebno, da dodatek za dvojezičnost prejema 257 
javnih uslužbencev (glede na to, da je vseh zaposlenih javnih uslužbencev 349 in da 177 javnih 
uslužbencev prejema 3 % dodatek za dvojezičnost ter 80 javnih uslužbencev prejema 6 % dodatek za 
dvojezičnost). 
  
Inšpektorica ni ugotovila nepravilnosti pri določitvi in izplačilu dodatka za dvojezičnost javnim 
uslužbencem █, zato na podlagi prvega odstavka 182. člena Zakona o javnih uslužbencih in na 
podlagi 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju generalni direktorici Finančne uprave 
Republike Slovenije ne bo odredila nobenih ukrepov. 
 
 
Pouk o pravnem sredstvu: 
 
Generalna direktorica Finančne uprave Republike Slovenije lahko poda ugovor zoper ta zapisnik v 
roku osmih dni po vročitvi zapisnika. Pisni ugovor se lahko vloži neposredno pri Inšpektoratu za javni 
sektor, Tržaška 21, 1000 Ljubljana ali pošlje priporočeno po pošti, lahko pa se poda tudi ustno na 
zapisnik. 
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Na podlagi 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – upb in 126/07) za ugovor 
zoper ta zapisnik ni potrebno plačati upravne takse.  
 

 
Inšpektorica za sistem javnih uslužbencev 

Mihelca Gajšek, univ. dipl. prav. 
inšpektorica svetnica 

 
 
 
 
 
 
Vročiti: 
- █, generalne direktorica Finančne uprave Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 
  1001 Ljubljana, osebno po ZUP, 
- Boris Koprivnikar, minister, Ministrstvo za javno upravo, gp.mju@gov.si – po e-pošti, 
- Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si – po e-pošti. 
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